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 چكيده

مند است و دهد که جهان هدفهای عقلی و استنتاج از آیات و روایات نشان میاستنباط

تعالیم دید . از استای روشن در حال حرکت روند تاریخ به سمت صالح، کمال و آیندهکالن

و فرجام تاریخ را رقم خواهد  استشیعی، این حرکت به سمت  استقرار شهر عدل آرمانی مهدوی 

و نیازمند  زد. لکن جامعه آرمانی مهدوی و حیات طیبه، به خودی خود محقق نخواهد شد

عنوان  تواند بهسازی است. در این راستا ایجاد یک حکمرانی و نظام حاکمیتی مطلوب می زمینه

چرا که نقش الگویی حاکمان و نوع تاثیر نظام  ؛آیدشمار سازی به یکی از مهمترین عوامل زمینه

سؤال مهم و دازد. ساز ظهور را تسریع یا به تاخیر بیانگیری جامعه زمینهتواند شکلحکمرانی، می

روی این تحقیق، این است که حکمرانی مطلوب آستانۀ ظهور چه ویژگیهایی دارد. از اساسی پیش 

آنجا که مفهوم حکمرانی دارای معنایی بسیط و گسترده است، الزم بود تا در ابتدا مفاهیم و اجزای 

شیوه فراترکیب، مقاالت و  صورت الگو ارائه شود. در این راستا با استفاده ازآن استخراج، و به 

ساز کتابهای مرتبط با موضوع این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و مفاهیم حکمرانی زمینه

ساز ظهور، جایابی، سپس، این مفاهیم در الگوی تصویرپردازی زمینه ؛گذاری شد استخراج و شناسه

ردید. شایان ذکر است که ساز، ترسیم گو با استفاده از آیات و روایات، تصویر حکمرانی زمینه

های خبرگی مورد بررسی و ارزیابی ساز ظهور در جلسات و نشستالگوی تصویرپردازی زمینه

 قرار گرفته است.

 پژوهی، آستانه ظهور.مدار، آیندهتصویرپردازی، حکمرانی مطلوب، حکومت حق :ها كليدواژه

 .اه تهران استنامه دکتری حسین ظفری در دانشگ مقالۀ مستخرج از پایان این

 یعلم اتیدانشگاه تهران و عضو ه یپژوه ندهیآ یآموخته دکتر دانش ،یظفر نیمسئول: حس سندهینو* 

 hoszaari@ut.ac.ir (                                                                  ع)نیدانشگاه جامع امام حس

 pourezzat@ut.ac.ir  دانشگاه تهران یدولت تیریاستاد مد** 

  دانشگاه تهران تیریدانشکده مد یپژوه ندهیآ اریستاد*** ا

  (ع)فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق اریدانش**** 



 

 

 2316زمستان ، 4، شماره 15سال  می/ فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسال 21

 مقدمه
بشر همواره به دنبال این بوده است تا از گذر شناخت مقصد و هدف نهایی خویش، راه و مسیر 

از افالطون ال آرمانشهر خود زمان را طی کرده است؛ و آینده خود را معین کند و لذا همواره به دنب

های اهل مدینه  اندیشه»تا عصر درخشش تمدن اسالمی با « جمهوری»حکیم یونانی در کتاب 

از آگوستین و « شهر خدا»از بیکن، « آتالنتیس جدید»، از تامس مور« 1یوتوپیا»فارابی و نیز « فاضله

هدف اصلی (. از سوی دیگر، 1931ی نجف آبادی، )احمد از توماسو کامپانال« شهر خورشید»

 جامۀ را ارزشها که این هستند دنبال به آنهاای بهتر برای جوامع است. پژوهی، ساختن آیندهآینده

 یبهتر به معنای ارتقا ۀ. برخی بر این باورند که آیندشوند بشر زندگی بهبود موجب و بپوشانند عمل

تمام آنچه را سبب ایجاد رفاه  یوه بر این موضو،، ارتقارفاه عمومی است، برخی دیگر نیز عال

پژوه ساختن محل ه دانند. بنابراین در سطح کلی، هدف اصلی آیندبهتر می آینده ،بشری است

این برای زندگی در مادی و معنوی بشر )حیات طیبه( مناسبی برای زندگی بشر و ایجاد ظرفیتهای 

 . در عین حالنیز صدق کند ها هر مشاغل و حرفگید رایست. البته ممکن است همین هدف بدنیا

در صدد  اختارمندس یصورته نگر است؛ بدین معنا که آنها بپژوهان، تفکر آیندهسهم متمایز آینده

 فکرند. همین امر، هستهای بدیل )اعم از آینده ممکن، محتمل و مطلوب( آینده و ساخت کشف

( و 1399) 9، مارکلی(b1391 ،a1391) 2آمارا وهان همچونپژ کید بسیاری از آیندهأکلیدی مورد ت

چنین ادیان به این دلیل که در برگیرنده برخی بایدها و نبایدها  هم بوده است.( 1399) 4تافلر

گیری کنند و موجبات شکل )ایدئولوژیها( هستند به پیروانشان طرز زندگی خاصی را توصیه می

ها و ادیان الهی، آیین(. در میان 1991)افضلی،  آورندهم میآینده مطلوب و مورد پسندِ بشر را فرا

 به دالیل زیر قابل اطمینانتر است:اسالم 

 برگرفته از سرچشمه علم و دانش الیزال الهی و خالق هستی است.ـ 

انگیز و قابل به این حس کنجاوی انسان دربارۀ آینده پاسخ داده و تصویری روشن، شوقـ 

  تحقق ارائه کرده است.

)جوادی  (1)گونه بطالن و عبث در او نیست هیچ است وآفرینش جهان هدفدار در منطق اسالم ـ 

 

1 - Utopia 

2 - Amara 
3 - Markely 
4 - Toffler 
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 آملی، بی تا(. 

   السالم یك سلسله بیت علیهم در نگاه اسالم از حضرت آدم تا خاتم االنبیاء)ص( و وصایت اهل

لهى پیامبران در و دعوت ا  و مرتبط به هم در تاریخ بشر وجود داشته و حرکت عظیم نبوت  متصل

حرکت تاریخی شیعه،  ای آموزهز نظر (. ا1991ای،  )خامنه از تاریخ متوقف نشده است ای  هیچ نقطه

بشر از آدم تا خاتم پیامبران و ائمه پس از آن، هدفدار است که باید به ظهور امام عصر)عج( منجر 

مقدمات تشکیل حکومت  (؛ به بیان دیگر عزم و همت پیامبران برای تهیه1999شود )پورعزت، 

 ( و پس از آن تشکیل جامعۀ آرمانی مهدوی است. 1934جهانی اسالم )همایون، 

ای که باید منتظران آن را بسازند تا امام عصر)عج( بر پایه آن جامعه، نیاز ساختن جامعهپیش

ای ظهور، و شهر عدل مهدوی را بنا کند، ایجاد نظام حکمرانی و حاکمیتی مطلوب است. بر مبن

"ال تصلح عوام هذه األمّۀ الّا بخواصّها"روایت نبوی 
مردم به اصالح زبدگان و   ، اصالح توده(2)

نخبگان هر کشور و جامعه بستگى دارد، بدیهی است که حکمرانان به عنوان خواص امت، نقش 

جود، بسزایی در این مهم دارند. در این راستا نقش الگویی حاکمان و نو، تأثیر نظام حکمرانی مو

 ساز ظهور را تسریع کند یا به تأخیر بیندازد. گیری جامعه زمینهتواند شکلمی

محقق خواهد به صورت کامل در دوران ظهور حضرت بقیۀالل ّه حکمرانی مطلوب و آرمانی 

رسد که حکمرانی عصر پیش از ظهور به عنوان حکومتی که بر این مبنا عقالنی به نظر می. شد

گستر امام مهدی)عج( است، باید مدار و عدالتسازی تشکیل حکومت حقنهآن زمی هدف نهایی

نیاز تحقق حکمرانی آستانه ظهور، ارائه ای از حکمرانی متعالی پس از ظهور باشد؛ لذا پیششمه

رو، که محور این تحقیق است، این است تصویر آن است. با این تفاسیر، سؤال مهم و اساسی پیش

ر آستانه ظهور چگونه خواهد بود و این سامانه حکمرانی چه ابعاد، که تصویر حکمرانی عص

 چیست.  مهدویمحور نظام حکمرانی خردمدار و عدل با ویژگیها و مختصاتی دارد و نسبت آن

رو این مقاله به دنبال این است تا بر اساس آیات و روایات )به عنوان مهمترین منبع از این 

کند(، سامانه حکمرانی مطلوبی های دینی و اسالمی را تبیین میوبیتکه مطل تصویرپردازی از آینده

 ساز ظهور باشد.تواند زمینهرا ترسیم کند که می
 

 مبانی نظری و پيشينه پژوهش
این تحقیق از دو بخش محتوایی و روشی تشکیل شده است: بخش محتوایی، که اساس و قوام 
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پژوهی شکل عصر پیش از ظهور و نگاه مهدویت تنی بر موضو، حکمرانیبتحقیق را تشکیل داده م

شود تا نتیجه پژوهانه تصویرپردازی به کارگرفته میگرفته است. در بخش روشی نیز، روش آینده

مورد انتظار این تحقیق به دست آید؛ لذا در این بخش الزم است مفهوم تصویرپردازی نیز مورد 

 واهد شد.جستجو قرار بگیرد که در ادامه به آن پرداخته خ

 تصویر

های مختلف، معنای منحصر به تصویرپردازی از جملۀ مفاهیمی است که در بافتار و محیط

کند. در حوزۀ هنر و رسانه یك معنا، در حوزه علوم اجتماعی، معنای خاص خود و فردی پیدا می

عبارتها  در محیط روانشناسی نیز ادبیات خاص خود را دارد؛ لکن تصویر،  یکی از پر کاربردترین

پژوهی است. این اصطالح در لغتنامه دهخدا به معنای صورت قرار دادن برای در ادبیات آینده

(. بدل، کپی، 1991: 5 ، ج1999چیزی یا نقش کردن و رسم کردن چیزی آمده است )دهخدا، 

های انگلیسی برای واژه تصویر شمایل از جمله معانی است که در لغتنامهو  عکس، هیئت، شکل

تصویر، نحوه خاص ظهور یك شیء در شعور »گوید:  ده است. سارتر در تعریفی از تصویر میآم

به وسیله آن، یك  انسانی است و یا به طریق اولی، تصویر ، طریقه خاصی است که شعور انسانی 

تصویر، ادراك حسی میرا »(. باشالر اعتقاد دارد 114: 1991دهد )براهنی،  شیء را به خود ارائه می

 (.55: 1999)ریکور، « شودبل زبانی است که زاده می  ست،نی

 (.1931به کار رفته است )رضایی و حسینی،  معادل تصویر« خیال»کلمۀ  فارسی نیز زبان در

وسیلۀ آن صورتهایی که در زمانی  نیرویی که به»در فرهنگ فارسی عمید به معنای « خیال»واژه 

(. به عالوه واژه 512: 1993آمده است )فرهنگ عمید، « شود دیده شده در ذهن تجدید و احیا می

رو است که بر مفاهیم گسترده و  تصویر در معنای اصطالحی آن با تعاریف گوناگونی روبه

عکس ذهنی شیء "گاه در معانی متقابل و متناقض از  گوناگونی داللت دارد تا آنجا که این واژه

: 1995گیرد )فتوحی، آمیزی و تمثیل را در بر میگرفته تا استعاره، تشبیه، نماد، حس "در حافظه

و  1)بارتون تصویر هرگونه توصیفی است که بر حواس آدمی تأثیر گذارد(. در تعریفی دیگر 99

توان گفت که تأثیرگذاری بر حواس، موجب تأثیرگذاری بر (؛ به تعبیری می99:  1339، 2هادسون

 و کنش به سمت آینده مطلوب است.  گیری خواهد شد و این همان انتخاب مسیرتصمیم

 

1 - Barton 

2 - Hudson 
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آموزی که  مثالً دانش؛ رود و پندار نیز به کار می فکربه معنی  از سوی دیگر عبارت تصویر

تصور و پندار از  ،پشت درهای کنکور است اگر از تصورش درباره فضای دانشگاه سخن بگوید

تصور ذهنی، تفسیر واقعی  این. گویند در ذهن دارد که به آن تصویر ذهنی می را فضای دانشگاه

که حاصل تجربه عینی و حسی شخص از دانشگاه باشد، بلکه تصور ذهنی مبهمی  نیست دانشگاه

(؛ لذا 111: 1339، 1)مورفین آموز از آرمانشهر دانشگاه در ذهن خود دارد است که این دانش

 ادهای زبانیدرست مثل نمدقیق، اما بدون جزئیات  ؛دهد روابط فضایی را نشان می ،تصاویر

گیری تصاویر در ذهن افراد تجربه خود آنها یا  اساس شکل(. در واقع 111: 1339، 2)گرونیگ

و در زندگی روزمره به فراوانی از تصاویر برای  (151 :1999های فرهنگی است )قلی پور، آموزه

دهد:  می گونه شرحاینگیری تصویر را  یند شکلاشولر فرکنند. شکل دادن به آینده استفاده می

که تماس مستقیم حالی کند در  فکر می ،زمانی که یك فرد درباره چیزی که در جهان موجود است

هر فردی از یك چیز خاص، یابد؛ بنابراین دست میبا آن چیز ندارد به تصویر ذهنی از آن چیز 

و  های متفاوت ادراك و انتخاب اطالعات شیوه .فردی در ذهن خود دارد نقشه ذهنی منحصربه

 شود که هر فردی بخش ذهنی خاص خود را داشته باشد توجه بیشتر به برخی جزئیات سبب می

 (.99: 2114، 9)شولر

 تصویر کالمی است؛ مانند تصویری ساده، شکلی به از تصویر پژوهانه منظوراز دید آینده

 هایجنبه و گیردمی قرار دید معرض در جهان از خاصی جنبه نیز کالمی تصویر عکسبرداری. در

 خبر آن از یا مهم اشاره دارد چیزی به بلکه نیست؛ مستدل ای شود. تصویر، گزارهحذف می دیگر

)پورعزت،  گذاردمی خواننده خود دوش به را تفسیر از ایمالحظه قابل و بخش دهدمی

 کند. تصویرمی جلب مهمی ویژگی به را ما توجه که است عکسی واقع (. در113ـ  31ب: 1999

سازد  مشخص را آن و بگذارد اثر آن بر کند؛ سازی ساده را ایواقعیت پیچیده تا کوشد می

 (.1939)رضایان و کاظمی، 

توان گفت آنچه به عنوان فصل مشترك همه تعاریف است، در جمعبندی نهایی می

در سطوح فردی،  تأثیرگذاری تصاویر بر ذهن و درك مخاطب برای جهتدهی و ساخت آینده

پژوهانه ازمانی حتی در تراز ملی و جهانی است. بر همین اساس مبتنی بر رویکرد آیندهگروهی، س
 

1 - Morfin 

2 - Grunig 

3 - Schuler 
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 جهان از ذهنی است ایتجسم یا انگاره تصویر»گونه جمعبندی کرد که  توان ایناین مقاله، می

فرد )سازمان و یا  نگرش و گردد می متحول و بازپردازی زمان بستر در مستمر صورت به که بیرونی

انداز آینده را ترسیم یا بازمعماری معنابخشی، و چشم خود پیرامون جهان به نسبت را ت(یك مل

 «.کندمی

 تصویرپردازی و ساخت آینده 

گیری آینده )مطلوب یا نامطلوب( توان گفت که این تصاویر است که در شکلبه جرأت می

ه بر بوم نقاشی، قبالً در ذهن کند؛ به عنوان نمونه تصویر زیبای کشیده شدنقش بسزایی را ایفا می

نقاش به صورت تمام و کمال دیده شده است و یا پیش از اینکه معماری، طراحی خود را روی 

کاغذ عرضه کند، نقشۀ کامل و ساخته شده ساختمان را در ذهن خود تجسم نموده است و یا لباس 

صویر شده است. در واقع پیش از اینکه به واقعیت تبدیل شود در ذهن طراح آن ت ای دوخته شده

رسد شود. به نظر می یابد و به واقعیت مبدل میگیرد و سپس عینیت میابتدا تصاویر ذهنی شکل می

 با اجتماعی باشد. تصویرسازی، فراگردی کلی الگوی این مطابق نیز "تصویرسازی اجتماعی"

 یا مصر اهرام جمشید، تخت بگیریم نظیر نظر در را باستانی آثار برخی است. اگر طوالنی سابقه

 شده ساخته راهنما و هدایتگر تصویری یا با طرح آثار این که است واضح چین، بزرگ دیوار

 ای واقعیت تصویرشده به دهی شکل برای را توانمندی تالش اجتماعی نتواند تصویر این است. اگر

 کردند، شرکت آثار این ساخت در که زیادی کارگران برانگیزاند، طور واقعی و ملموس به

االذهانی  بین ساحت در درست تصویر وجود نتیجه بگیرند. در عهده به توانستند مسئولیتی نمی

کند )طاهری  جدید عمل طرحهای نشاندن بار به برای فرهنگی نیروی منزله به تواندمی اجتماعی،

 (.1934دمنه و همکاران، 

ه به اندازه بازتاب واقعیت بیرونی، سازد ک تخیل و قدرت تصویرپردازی، دنیایی را در ذهن می

تخیل ؛ شود نماید به محرکی برای دستیابی تبدیل می رسد و چون دست یافتنی می واقعی به نظر می

یا  ، وچه این تصویرپردازیها اساس واقعی داشته ؛کندمیمخاطب را به سمت نتیجه مطلوب مدیریت 

  .(1931)شیخ شعاعی،  خودش هم نتیجه تخیل باشد

 به مسیر از گذر خالل در سپس و آغاز، رؤیا از همواره چیز همه آینده تصاویر رسیمت در
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 .(5 :1399، 2است )پوالك نهاده نام 1تصویر تا رؤیا مسیر را آن پوالك که شودمی تبدیل تصویری

 مثبتی تصویر وجود اثر بر ملت هر موفقیت آیا که بود پرسش این دنبال به کتاب خود در پوالك

 (.9: 1399، 9است )بولدینگ ملت آن موفقیت پیامد ملت، مثبت تصویر یا داشته ملت آن که است

 این تأثیر چگونگی دنبال و به مند،عالقه آینده تصویرهای پیامدهای بررسی به پوالك بیشتر

 بررسی با خود پژوهش در (. او193: 1932بود )بل،  فرهنگها و تمدنها سقوط و ظهور در تصویرها

 از آرمانگرایانه و مثبت وجود تصاویر که رسد می نتیجه این به نهایت در ملتها و تمدنها از بسیاری

 تصویرهای .(1399است )پوالك،  داشته آنان پیشرفت در را ارزشمندی دستاوردهای آینده،

 پیرامون محیط به تا کندمی کمك افراد به باشد واقعی غیر ظاهر در اگر حتی آینده از بینانه خوش

 را خود بلندمدت اهداف و باشند داشته کمتری پذیری آسیب نامالیمات برابر در یابند؛ تسلط خود

 ( معتقد است که تصاویر191: 1932(. البته بر خالف این نظر، بل )1393، 4سازند )تیلور محقق

 رفاه بر توانست نمی بود، متوهمانه و واقعی غیر تصاویر این اگر که واقعی نیست؛ چرا غیر آینده

 ( بر این بار است که تصاویر آینده195: 1932او )بل، . باشد داشته چشمگیری تأثیر مردم واقعی

 چگونگی بر را خود مطالعات پژوهان، آینده از برخی دلیل همین به. آید نمی پدید اساس و پایه بی

 سیاسی ی،اقتصاد اجتماعی، فرهنگی، عوامل آنها. اند کرده متمرکز تصویرها این گیری شکل فرایند

 و زمان در خاص را فرهنگهای یا افراد میان در آینده تصویرهای گیری شکل بر مؤثر روانشناختی و

  .کنند می تعیین و شناسایی معین، مکانی

کنند روی خواهد داد، سازگار کنند یا به  کنند خود را با آنچه گمان میافراد یا تالش می

پژوهان تصویرهای  خود را بسازند. به همین دلیل، آیندهکنند که آیندۀ دلخواه ای رفتار می گونه

عالوه از آنجا که رفتارهای  دانند. به آینده را یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای کنونی انسانها می

پژوهان تصویرهای آینده را همزمان با تبدیل این  تأثیر دارد، آینده امروز تا حدی در پیدایش آینده

 5اگرچه مایلز(. 194: 1932دهند )بل، گیری آینده قرار می ال در زمرۀ علل شکلآینده به زمان ح

: 1351) 1و رایشنباخ تقادر به تغییر جهان نیس به خودی خودکه تصاویر  کندبیان می( 92: 1399)

 

1 - The path from idea to image 

2 - Polak 

3 - Boulding 

4 - Taylor 

5 - Miles 

6 - Richenbach 
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؛ با این حال وجود تصاویر یستکننده آینده، تصاویر ن ( نیز مدعی است که تنها عامل تعیین134

تواند عامل  می ،دن این تصاویر هستندکرمند به عملی کردن و اجرایی  یز رهبرانی که عالقهآینده و ن

 آید. شمارای در هدایت رفتار بشر به  کننده تعیین

 سازالگوی تصویرپردازی حكمرانی زمينه

 به منظورای است که  تنیده مل مفاهیم درهماساز ظهور، مفهومی پیچیده و ش حکمرانی زمینه

 د. کرتر تبدیل  این تصویر کالن را به تصاویر خردتر و جزئی دبای اخت بهتر آن درك و شن

 دبای شان  دهنده تشکیل هاینوتنیدگی مفاهیم و مضم برخی از تصاویر به دلیل پیچیدگی و درهم

تا فهم و  ای تفکیك شودبه هم پیوستهو به عبارت بهتر به سلولهای تر  به تصاویر خردتر و جزئی

دهندۀ آن از انعطاف بیشتری  شکل یریزی برای تحقق هر یك از اجزا و برنامه ،سادهدرك آنها 

گرایی در تصویرپردازی، تمایل به تدوین قطعات تصویر در قالب  سلول واقعبرخوردار شود. در 

ای که هر سلول جزئی از کالن تصویر  مستقل است به گونه یای از سلولها و یا اجزا مجموعه

صورت  به ریزی برای تحقق هر سلول د. هرچند برنامهباشای از پازل  ه مثابه تکهد و بیآ شمار به

. بنابراین عالوه بر استدهنده تصویر کلی  شکل یترکیب همه اجزا ،آید می مستقل به اجرا در

استقالل نسبی سلولها و اهمیت اعتبار کارکرد هر سلول در تصویر آینده مورد نظر به صورت 

صورت هارمونیك ه د و هر یك از سلولها بوش میدر قالب کالن تصویر ترسیم منطقی، یکپارچه و 

 (.1993گیرد )پورعزت،  در کنار یکدیگر قرار می

ای از مفاهیم محوری  ساز ظهور، مجموعه بر این اساس الگوی تصویرپردازی از حکمرانی زمینه

ی ذهنی حاکمیت و کلیدی اسالمی است که در ارتباط با یکدیگر امکان درك و تصویرساز

د. در واقع از آنجا که برای تصویرپردازی ساز ساز ظهور را برای انسان فراهم می مطلوب زمینه

ساز ظهور با تعداد زیادی مفاهیم محوری همچون عدالت، حق مداری، مراودات  حکمرانی زمینه

ای  چاره شد، خواهیم رو روبهمهدویت و  خردمندانه، ایجاد امنیت، آزادی اندیشه، جهاد، اخالق

د کرتصویری منطقی و یکپارچه را ترسیم  ،شده دهی و معماری مفاهیم استخراجکه با منطق نیست

با بررسی زوایا و ابعاد حکمرانی و حاکمیت  د.شوتا از این طریق راهکارهای تحقق آن فراهم 

کر است (. شایان ذالف1999)پورعزت،  توان به سه بعد کلی سیاست، فرهنگ و اقتصاد رسید می

شود، بلکه به صورت مشا،، جاری در پیکره کل  نمی تحدید به حدود "جزء"برخالف  "بعد"که 

لذا امکان جدا کردن بعد سیاست و فرهنگ و اقتصاد وجود ندارد و همچون تاروپود در هم  ؛است
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تواند  حصر عقلی آنها می بناچاردر درك موضو،  آسانیو به همین دلیل به منظور  ستا تنیده

 راهگشا باشد.

 ساحت، قاعدتاً به سه شودتجزیه  کمرانیح هرکه نظام و شیرازه  شوداگر تالش  چنین هم

 واقعخواهیم رسید. در  «رفتار حکمرانان»و نیز  «کمرانیشکل )ساختار( ح»، «رانیمحتوای حکم»

کننده و  در کنار موضوعات شکلی و محتوایی تکمیل (رفتار حاکمان )روش و منش حکمرانان

 حکمرانی خواهد بود. ساحتهایجامعیت دهنده 

ه کنانو چ استشکل دهنده حاکمیت  «محتوا، ساختار و رفتار» الگوی ، پیشنهاددر این منطق

حکمرانی،  امانهو رفتاری س )محتوایی( ، باطنیساختاری(ـ )شکلی  ظاهری هایعرصهپیداست همۀ 

پیشگفته )سیاسی، فرهنگی و ابعاد ترکیب با تواند در  و همین جامعیت می دریگ میمورد توجه قرار 

رب ضند. در واقع کساز ظهور را تبیین  تصویر جامع و یکپارچه و منطقی حکمرانی زمینه ،اقتصادی(

ساحت و بعد به معنای ترکیبی است ماتریسی که نسبت عناصر  آنها را با یکدیگر معلوم و مشخص 

و به  تابعی است از ترکیب عناصر این دو موضو، ،معدیگر تصویرپردازی جا  عبارت  به ؛دساز می

 عبارت دیگر:

 ساز= تصویرپردازی از حکمرانی زمینه ∑ابعاد حکمرانی( ×)ساحت حکمرانی 

است و سرجمع د که دارای نه سلول کرتوان این ترکیب را در قالب یك ماتریس مشخص  می

شایان ذکر است که اعتبار این الگو در  .(1کند )جدول ساز را ارائه میآنها تصویر حکمرانی زمینه

 های خبرگی  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.جلسات و نشست
 

 ظهور سازنهيزم یحكمران پردازی ازریتصو یمفهوم یالگو: 6 جدول

 ابعاد حكمرانی 

نی
مرا

حك
ی 

تها
اح

س
 

 اقتصادی  فرهنگی  سیاسی  

 ج. محتوای اقتصادی محتوای فرهنگی ب. الف. محتوای سیاسی ساز(محتوایی )جهت

 و. ساختار اقتصادی . ساختار فرهنگیـه د. ساختار سیاسی ساز(ساختاری )هویت

 . رفتار اقتصادیط ح. رفتار فرهنگی ز. رفتار سیاسی ساز(رفتاری )عینیت

 

 روش پژوهش
رسیده و هر یك  دهد که مطالعات فراوانی در زمینه موضو، مهدویت به انجامبررسیها نشان می
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تواند کمك شایانی به اند که ترکیب آنها میاز دیدگاهی خاص به این موضو، مهم پرداخته

ساز کند؛ لذا از طریق رویکرد فراترکیب، شناسایی مفاهیم محوری و کلیدی حکمرانی زمینه

 میمفاه) ییمبنا اصول و یمنطق یها گزاره مقاالت و کتابها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و

  استخراج و ارائه شد که در ادامه فرایند این کار تشریح شده است. (ی و محوری تحقیقدیکل

 استخراج هاییافته و به بررسی خروجیها گیرد کهقرار می فراترکیب در دسته مطالعات کیفی

روش  از این تحقیق (. در291: 2111، 1پردازد )زیمارمشابه می مرتبط و کیفی دیگر مطالعات شده

نمودار  در آن مراحل که هشد استفاده (2119، 9و باروس 2ای )سندلوسکیمرحله معروف هفت

 زیر ارائه شده است:

 
 : گامهای روش فراتركيب 6نمودار 

 مرحله نخست: تنظيم سؤال 

 در این پژوهش سؤال اصلی برای ورود به مرحله فراترکیب عبارت است از:

 ساز ظهور کدام است؟رانی زمینهدهنده حکممفاهیم کلیدی و شکلـ 

 شاخصهای کلیدی حکمرانی پس از ظهور مبتنی بر آیات و روایات چیست؟ـ 

 مناسب هایمقاله انتخاب و مندمرحله دوم و سوم: بررسی متون به صورت نظام

بررسی دوباره و  مورد بار چندین منتخب مطالعات مجموعه هدف، این به رسیدن منظور به

کتاب  19و  مقاله 45 عنوان کتاب، 45عنوان مقاله و  219 در نتیجه از میان و گیرد یم بازبینی قرار
 

1 - Zimmer 

2 - Sandelowski  

3 - Barros  

 

1 
 تنظیم سؤال برای شروع فراترکیب•

 

2 
 مند و هدفمند  به صورت نظام( مقاالت و کتابها)بررسی متون •

 

3 
 های مناسب، مرتبط و منتخب جستجو و انتخاب مقاله•

 

4 
 ...(مقاالت، کتابها و)استخراج اطالعات منابع •

 

5 
 های کیفی منابع تجزیه و تحلیل یافته•

 

6 
 کنترل کیفیت خروجی•

 

7   
 ها و خروجیها ارائه یافته•



 12 / ساز ظهور یابی از تصویر مطلوب حکمرانی زمینه مختصات

 

 

 

 .داده شده است نشان  2نمودار  در فرایند این خالصه که شودمی نهایی

 
 

 : فرایند جستجو و انتخاب مقاالت و كتابها5نمودار 
 

 های مقاالت غربال شده نتایج و یافته استخراجمرحله چهارم: 

 مفاهیم و مضمونهای کلیدی و مقاالت و کتاب به طور مکرر مطالعه، محتوای مرحله ینا در

 شد. گذاری هر یك از مقاالت و کتابها شناسه

 یخروج كيفيت كنترلو منابع  كيفی های یافته تحليل و تجزیهمرحله پنجم و ششم: 

 پدیدار راترکیبف هایمیان مطالعه که شده وجوجست موضوعاتی تحلیل، و تجزیه فرایند در

 و دهدمی شکل را ایبندیطبقه پژوهشگر شد، شناسایی موضوعی که هنگامی است. شده

کند  توصیف گونه بهترین به را آن که دهدمی قرار موضوعی در را مربوط و بندیهای مشابه طبقه

هیم و (؛ لذا در این پژوهش مفا1935به نقل از جبارزاده و سپهری،  2119باروس،  و )سندلوسکی

گذاری شد و سپس هر یك از آنها در  مضمونهای مستخرج از مقاالت و کتابها، شناسه

 میمفاه) ییمبنا اصول و یمنطق یها گزارهبندیهای مشخص قرار گرفت و به این ترتیب  دسته

بندی آنها در معرض مربوط و دسته های شناسه مرحله این ی( شناسایی شد. در طولدیکلمحوری و 

 شده جمعبندی و بازبینی از طریق مصاحبه با همین افراد، استادان و خبرگان قرار گرفته ونقد و نظر 

 است. بدین ترتیب با مشارکت خبرگان، روایی خروجیها مورد تأیید قرار گرفت. 
 

 های پژوهشیافته

که نتایج آن  شد ارائه پیشین جمعبندی و مراحل هاییافته ترکیب، فرا روش از مرحله این در

ساز ظهور به مفاهیم متعدد در حوزۀ حکمرانی زمینه با بررسی آیات و روایات ر ادامه آمده است.د

مقاله  263دریافت 
کتاب 45و   

عنوان مقاله و 81حذف 
کتاب از نظر عنوان   9

 تخصصی

بررسی فهرست  
مطالب کتابها و 
چکیده مقاالت  

 غربال شده

مقاله به دلیل  56حذف 
كتاب به  13چکیده و 

مطالبعلت فهرست   

بررسی محتوای  
 کتابها و مقاالت 

  67کتاب و  5حذف 
 مقاله به دلیل محتوا

عنوان مقاله به دلیل نامشخص   13حذف 
 بودن نویسنده و مشخصات کافی

کتاب  18مقاله و  45تعداد 
. نهایی شد  

شروع گام بعدی 
(استخراج نتایج)  
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شود که باید مفاهیم محوری و کلیدی آنها مشخص شود؛ لذا در وزن برخورد میو بعضاً غیر هم

ساز، مفاهیم محوری استخراج شده )از طریق روش فراترکیب( شامل موارد زمینه حکمرانی زمینه

و  2تر است. شایان ذکر است که در جدولهای ، است که در برگیرنده دیگر مفاهیم جزئی2جدول 

 به ترتیب فهرست مقاالت و کتابهایی که مورد استفاده قرار گرفته، آورده شده است. 9
 

 : فهرست مقاالت استفاده شده در استخراج مفاهيم حكمرانی عصر آستانه ظهور5جدول 

 ه )منبع و سال(نویسند عنوان مقاله

 (1386نیا )نشریه حصون، علی اصغر الهامی مهدوی حکومت در عدالت اجرای بر درآمدی

انداز انقالب  نظریه امانت امام خمینی و چشم

 اسالمی در پرتو اندیشه مهدویت

 )نشریه علمی ذوالفقارزاده محمدمهدی ، محمد نوروزی، اصغر افتخاری

 (1389موعود،  پژوهشی مشرق ـ

 (1389تخصصی انتظار موعود، ـ  مجید حیدری نیک )نشریه علمی عدالت، قرآن، مهدویت

های حکومت امام مهدی)عج( در قرآن  شاخصه

 و روایات و ادعیه

پور )چهارمین همایش بین المللی دکترین مهدویت،  محمدمهدی حائری

1387) 

تصویرپردازی از ویژگیهای آینده موعود: به 

 سوی الگوی قرآنی 

بهار و تابستان مدیریت،  )اندیشهافضلی  علیرضار، پورف اهلل نقی ولی

1387) 

بهار و مدیریت،  غالمرضا گودرزی، محمدمهدی ذوالفقارزاده )اندیشه تصویرپردازی از مدیران آینده 

 (1387تابستان 

بر ساخت واقعیت  (عج)تجلی نام امام مهدی 

 آینده

، 38تخصصی انتظار موعود شماره ـ )نشریه علمی  علی اصغر پورعزت

 (1391پاییز 

 (1383محمدمهدی آصفی )بنیاد فرهنگی حضرت مهدی عج،  انتظار پویا

گاه تمام خرد  ، تجلی(عج)ی شهر عدل امام مهد

 و کمال هنر انسانی

 (1383، 13)فصلنامه انتظار موعود، ش  علی اصغر پورعزت

 (1391، 35رجالی تهرانی )فصلنامه انتظار موعود، ش  علیرضا پیشرفت اقتصادی در عصر حکومت مهدوی

 (1387)چهارمین همایش بین المللی دکترین مهدویت،  تبار مریم کریمی ساز ظهور اهداف دولت زمینه

 (1388)پنجمین همایش بین المللی دکترین مهدویت،  طالقانی فرزانه شدن جهانی و ساز زمینه دولت جامعه،

 ساززمینه ره(،اهلل ) روح حضرت نهضت

 اهلل )عج( بقیه حضرت حکومت

المللی دکترین مهدویت،  بین همایش طاهری )هشتمین مهدی سید

1391) 

 (1376موعود،  محی الدین حائری شیرازی )ماهنامه آثار تربیتی انتظار

 (1381انتظار،  تخصصی علمی نیک )فصلنامه مجید حیدری انتظار به دوباره نگاهی

 

http://www.ensani.ir/fa/3515/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/3515/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/32959/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/16654/profile.aspx
http://smt.journals.isu.ac.ir/?_action=article&au=489&_au=%D9%88%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D9%86%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B1
http://smt.journals.isu.ac.ir/?_action=article&au=489&_au=%D9%88%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D9%86%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B1
http://entizar.ir/?tag=%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b9%d8%b2%d8%aa
http://entizar.ir/?tag=%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b9%d8%b2%d8%aa
http://entizar.ir/?tag=%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b9%d8%b2%d8%aa
http://entizar.ir/?tag=%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b9%d8%b2%d8%aa
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 فهرست مقاالت استفاده شده در استخراج مفاهيم حكمرانی عصر آستانه ظهور: 5جدول ادامه 

 نویسنده )منبع و سال( عنوان مقاله

 و جامعه برای مهدویت فرهنگی راهبردهای

 SWOT مدل اساس ساز، بر زمینه دولت

 عمرانی )فصلنامه زاده، مهدی قاسم فهمیده پورسیدآقایی، محمد محسن

 (1389د، موعو مشرق پژوهشیـ  علمی

 (1389موعود،  مشرق پژوهشیـ  علمی پوررستمی )فصلنامه حامد دکتر ظهور سازی زمینه و والیی حکومت

 پرتو آینده در عدل جامعه از تصویرپردازی

 ثقلین روایت

سعدآبادی )نشریه  اصغر علی پور، علی میثم پورعزت، اصغر علی

 (1393مشکوۀ، 

 (1394محمدهادی همایون )نشریه مشرق موعود،  یم،ملک عظیم، مهدویت و تمدن در قرآن کر

 (1382، 81ش  ،محمدامین صادقى ارزگانى )ماهنامه معرفت سیماى مهدى)عج( از منظر عرفان اسالمى

 (1391؛ 161محمد احسانى )ماهنامه معرفت، ش  سازى تربیتى مهدویت زمینه

 (1384 ،94ارزگانی )ماهنامه معرفت، ش محمدامین صادقی  مهدی)عج( و مهدویت از دیدگاه نهج البالغه

 (1388 ،فاضل قانع )نشریه معرفت فرهنگی اجتماعی، ش اول حمید آینده پژوهی و جامعه مطلوب اسالمی

نقد و بررسی آرمان شهر افالطون در پرتو 

 مدینه فاضله مهدوی

 (1391 ،8)نشریه معرفت سیاسی، ش  جواد اکبری مطلق

 ،1طیبی )نشریه معرفت سیاسی، ش  مسلم امیری، اصغر خندان علی دینی درآمدی بر نقش فرهنگی دولت

1388) 

 ،2طیبی )نشریه معرفت سیاسی، ش  مسلم امیری، اصغر خندان علی وظایف اصلی دولت دینی در عرصه فرهنگ

1388) 

( از 55بررسی تطبیقی تفسیر آیۀ وعد )نور/

دیدگاه مفسران فریقین )با تأکید بر شناخت قوم 

 د(موعو

 (1389 ،2اهلل نجارزادگان )دو فصلنامه قرآن شناخت، ش  فتح

بررسی روایاتی درباره قیام پیش از ظهور 

 حضرت مهدی)عج(

 (1382 ،79، ش ۀ مشکو مجلهعبدالکریم عبدالهی )

 (1388 ،53مهدی غالمعلی )نشریۀ علوم حدیث، ش  های غیبت امام عصر در روایات بنمایه

 (1383 ،33، ش قبسات)نشریه  سوزنچیحسین  دیشه شهید مطهریمهدویت و انتظار در ان

جهانی شدن و چشم انداز فرج: تأملی در 

 های جهانی شدن در فهم آموزه فرج ظرفیت

 (1383 ،33، ش قبساتغالمرضا بهروزی لک )نشریه 

انتظار »بررسی تحوالت در خوانش از مفهوم 

 در دوران غیبت کبری« فرج

حسن سید کاظم طباطبایی؛ حسن نقی زاده؛  یونس دهقانی فارسانی؛

 (1393؛ 14، ش مطالعات قرآن و حدیث)نشریۀ  جاللی
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 : فهرست مقاالت استفاده شده در استخراج مفاهيم حكمرانی عصر آستانه ظهور5جدول ادامه 

 نویسنده )منبع و سال( عنوان مقاله

شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار حکومت 

 د استراتژیکمهدوی بر اساس رویکر

 لطف اهلل فروزنده؛ اکبر بهمنی؛ مهدی صفیان؛ محمد هاشم امیری

 (1391 ،19موعود، ش  علمی پژوهشی مشرق ـ )نشریه

 (1388 ،11موعود، ش  )نشریه مشرق رضا اسفندیاری سیره مهدوی و دولت منتظر

راهبردهای اقتصادی تحقق فرهنگ و تمدن 

 ساز زمینه

 (1394 ،15، ش های مهدوی پژوهش)نشریه  حمدیم محمد داوود

جایگاه و کارکردهای آموزه مهدویت و انتظار 

گیری تمدن نوین اسالمی، از دیدگاه  در شکل

 ای)دام ظله( امام خامنه

 (1394 ،12، ش های مهدوی پژوهشحسن مالیی )نشریه 

نقش معرفت به امام زمان در تعالی اخالقی 

 سازی ظهور منتظران و زمینه

 (1393، 8، ش های مهدوی پژوهش) رضا نوروزی

 (1388، 11موعود، ش  قنبرعلی صمدی )نشریه مشرق سازی ظهور آموزه انتظار و زمینه

، ش مطالعات راهبردی دفاعی)نشریه  سیاوش حسن آبادی، جالل راعی سازی ظهور فرهنگ زمینه

111 ،1389) 

، 1، ش نگرش راهبردی)نشریه  سید مجتبی علوی حسین عصاریان نژاد، سازی ظهور فرهنگ انتظار و راهبرد زمینه

1391) 

پژوهی در پرتو انتظار پویا با تاکید بر آینده

 کارکرد وحدت امت اسالمی

 (1392، 41اکبری )فصلنامه انتظار موعود، ش راضیه علی

 (1392، 41پور و سعدآبادی )فصلنامه انتظار موعود، ش پورعزت، علی گری از فراسوی آیندهنور مهدی، هدایت

 سازی زمینه در فرهنگ راهبردی نقش تبیین

 ظهور

 (1389، 13کاظمی )فصلنامه انتظار موعود، ش  بهرام اخوان

ساز در توسعه پایدار راهبردهای دولت زمینه

 طوع و رغبت مهدوی

 (1388، 11ش  موعود، مشرق نامهحسن فیروزآبادی )فصل

 (1383، 12و  11امه انتظار موعود ش محمدعلی قاسمی )فصلن غیبت، انتظار و حکومت
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 : فهرست كتابهای استفاده شده برای استخراج مفاهيم حكمرانی عصر آستانه ظهور9جدول

 نویسنده )منبع و سال( عنوان كتاب

 (1383، انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدیرحیم کارگر ) آینده جهان؛ دولت و سیاست در اندیشه مهدویت

موسه پژوهشی انتظار نور، نشر دفتر تبلیغات ) نجف لک زایی اوم رسالت انبیاعدالت مهدوی تد

 (1385 ،اسالمی

 (a1388 ،انتشارات موعود عصر) ابراهیم شفیعی سروستانی معرفت امام زمان و تکلیف منتظران

 ،)چ ششم( انتشارات موعود عصر) ابراهیم شفیعی سروستانی (دورۀ سه جلدی)استراتژی انتظار 

b1388) 

 (1371 ،مرتضی مطهری )انتشارات صدرا قیام و انقالب امام مهدی )عج( از دیدگاه فلسفه تاریخ

 (1394 ،مسعود کریمی بیرانوند )نشر معارف اهداف حکومت اسالمی

 (1392 ،پور )انتشارات علمی و فرهنگیپور عزت و علی پژوهی در پرتو قرآن کریمعدالت

 هاى فرهنگى حوزه علمیه قم العات و پژوهشبه کوشش مرکز مط معارف مهدوى

 (1385 ،)انتشارات سازمان تبلیغات اسالمى

 (1382 ،نیک معارف)انتشارات  محمد صدر تاریخ غیبت کبرى )ترجمه(

 (1384 ،مرکز مدیریت حوزه علمیه قم) رسول رضوى امام مهدى )عج(

 (1388 ،، چ سومرحیم کارگر )انتشارات دفتر نشر معارف مهدویت پیش از ظهور  

آخوندى )انتشارات معاونت آموزشی عقیدتی سیاسی   مصطفى 1سطح  2نهضت انتظار 

 (1384 ،نمسا

تا  1384از  ،مؤسسه آینده روشن )انتشارات مؤسسه آیندۀ روشن  المللى دکترین مهدویت مجموعه آثار همایش بین  

1395) 

 (1386 ،انتشارات مشعرحسین اوسطى ) دوازده گفتار در باره حضرت مهدى)ع( 

البالغه امام  مدار، در پرتو نهج مختصات حکومت حق

 علی)ع(

 (1387 ،)شرکت انتشارات علمی و فرهنگی علی اصغر پورعزت

 ،شیرازی )چ پنجم، انتشارات نسل جوان، قم آیت اهلل ناصر مکارم حکومت جهانی مهدی)ع(

1386) 

 (1394المقدسه، مدی )انتشارات کتاب جمکران، قمقنبرعلی ص گفتمان جهانی مهدویت و آینده بشر

علیها(، اهللالدین قوامی )انتشارات مهر فاطمه )سالمسیدصمصام نگاهی به اصول مدیریت در حاکمیت اسالمی

 (1393 ،قم
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 : مفاهيم حكمرانی عصر آستانه ظهور استخراج شده از كتابها و مقاالت غربال شده4جدول 
 ابعمن ها شناسه مفاهيم

گرا و حق

 توحیدی

 باطل دولت نابودی

دهقانی؛  (؛1394) حمدی(؛ م1388) اسفندیاری(؛ 1383(؛ بهروزی لک )152: 1393(؛ قوامی )1386افضلی )

اکبری (؛ علی1394(؛ مالیی )1391) فیان؛ امیریصفروزنده؛ بهمنی؛ (؛ 1393) قی زاده؛ جاللین طباطبایی؛

هاى فرهنگى حوزه علمیه  (؛ مرکز مطالعات و پژوهش1382) صدر(؛ 1371(؛ مطهری)1383(؛ کارگر )1392)

(؛ 1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1384(؛ آخوندى )1384(؛ رضوی )1388(؛ کارگر )1385قم )

 (؛1393(؛ قوامی )1394(؛ صمدی )1386شیرازی )اهلل مکارم آیت

 حق استقرار حاکمیت

محمدمهدی ، محمد نوروزی، اصغر افتخاری(؛ 1386نیا )الهامی(؛ 81: 1393(؛ قوامی )1386افضلی )

(؛ 1394(؛ مالیی )1389پوررستمی ) (؛1389زاده وعمرانی ) قاسم یدآقایی، فهمیده(؛ پورس1389) ذوالفقارزاده

(؛ موسسه آینده روشن 1384(؛ آخوندى )1384(؛ رضوی )1382) صدر(؛ 1371(؛ مطهری)1392اکبری )علی

 (؛1393(؛ قوامی )1386شیرازی )(؛ آیت اهلل مکارم1387) پورعزت(؛ 1395تا  1384)از 

ش مداری و گسترحق

 اندیشه توحیدی

(؛ 1389کاظمی ) (؛ اخوان1393پور و سعدآبادی )(؛ پورعزت، علی115: 1393(؛ قوامی )1391طاهری )

(؛ 1371(؛ مطهری)1388(؛ فیروزآبادی )1388) طالقانی فرزانه(؛ 1387) تبار مریم کریمی(، 1393) پورعزت

 (؛1393(؛ قوامی )1386(؛ اوسطى )1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1382) صدر

حاکمیت صالحین و 

 مستضعفان

(، 1389(؛ پورسیدآقایی، فهمیده و عمرانی )1388(؛ طالقانی )1386(؛ ذوالفقارزاده و گودرزی )1386افضلی )

تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1385) لک زایی(؛ 1383(؛ کارگر )1389) ذوالفقارزاده ، نوروزی، افتخاری

 (؛1387) پورعزت(؛ 1395

بخش امنیت

 و مردمی

نظم و امنیت گسترده 

 در ابعاد مختلف

بیرانوند (، کریمی1389(؛ پورسیدآقایی، فهمیده و عمرانی )1386(؛ ذوالفقارزاده و گودرزی )1386نیا )الهامی

(؛ 1388) طالقانی فرزانه(؛ 1387) تبار مریم کریمی(؛ 286: 1394(؛ صمدی )116: 1393(؛ قوامی )75: 1394)

(؛ 1387) پورعزت(؛ 1386(؛ اوسطى )1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1384(؛ رضوی )1383کارگر )

 (؛1393(؛ قوامی )1386شیرازی )آیت اهلل مکارم

محوری اسالمی انسان

 ساالری دینیو مردم

رسیدآقایی، (؛ پو1381) نیک (؛ مجید حیدری1376) (؛ محی الدین حائری شیرازی128 , 48: 1393قوامی )

 لک زایی(؛ 1392اکبری )(؛ علی1394(؛ مالیی )1389پوررستمی ) (؛1389زاده وعمرانی ) قاسم فهمیده

 (؛1393(؛ قوامی )1394(؛ صمدی )1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1385)

توجه ویژه به نخبگان 

 و برجستگان جامعه

دهقانی؛ (؛ 1389پوررستمی ) (؛1389اده وعمرانی )ز قاسم (؛ پورسیدآقایی، فهمیده447: 1393قوامی )

(؛ مرکز 1388(؛ فیروزآبادی )1391) فیان؛ امیریصفروزنده؛ بهمنی؛ (؛ 1393) قی زاده؛ جاللین طباطبایی؛

(؛ موسسه آینده 1384(؛ آخوندى )1388(؛ کارگر )1385هاى فرهنگى حوزه علمیه قم ) مطالعات و پژوهش

 (؛1395تا  1384روشن )از 

ارتباط نزدیک با مردم 

 و آگاهی از احوال آنان

دهقانی؛ (؛ 1391(؛ غالمعلی )1388(؛  نجارزادگان )a1388طیبی ) (؛ خندان، امیری457: 1393قوامی )

و  حسن آبادی(؛ 1393(؛ نوروزی)1391) فیان؛ امیریصفروزنده؛ بهمنی؛ (؛ 1393) قی زاده؛ جاللین طباطبایی؛

(؛ موسسه آینده روشن )از 1384رضوی ) (؛1392) علویو  عصاریان نژاد(؛ 1388(؛ صمدی )1389) راعی

 (؛1393(؛ قوامی )1395تا  1384

 مبارزه با ترس و ناامنی

 اسفندیاری(؛ 1383(؛ بهروزی لک )1388) طالقانی فرزانه(؛ 1387) تبار مریم کریمی(؛ 64: 1391پورعزت )

(؛ 1371(؛ مطهری)1383(؛ کارگر )1389) راعیو  حسن آبادی(؛ 1393(؛ نوروزی)1394) حمدی(؛ م1388)

 (؛1393(؛ قوامی )1394(؛ صمدی )1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1384(؛ رضوی )1382) صدر

مشورت و نظرخواهی 

از مردم و پرهیز از 

 خودکامگی

پوررستمی  (؛1389) زاده وعمرانی قاسم (؛ پورسیدآقایی، فهمیده319: 1393(؛ قوامی )74 ,67: 1391پورعزت )

مرکز مطالعات   (؛1392) علویو  عصاریان نژاد(؛ 1388(؛ صمدی )1392اکبری )(؛ علی1394(؛ مالیی )1389)

 (؛1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1388(؛ کارگر )1385هاى فرهنگى حوزه علمیه قم ) و پژوهش
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 ج شده از كتابها و مقاالت غربال شده: مفاهيم حكمرانی عصر آستانه ظهور استخرا4جدول ادامه 
 منابع ها شناسه مفاهيم

بخش امنیت

 و مردمی

مشارکت سیاسی آحاد 

مردم و احترام به آرای 

 عامه

زاده  قاسم (؛ پورسیدآقایی، فهمیده1388) طالقانی فرزانه(؛ 1387) تبار مریم کریمی(؛ 63: 1391پورعزت )

(؛ موسسه آینده 1384(؛ آخوندى )1385) لک زایی(؛ 1388بادی )(؛ فیروزآ1389پوررستمی ) (؛1389وعمرانی )

 (؛1393(؛ قوامی )1387) پورعزت(؛ 1395تا  1384روشن )از 

عشق به مردم و 

و مردمی  مستضعفان

 بودن کارگزاران

(؛ 1381) نیک (؛ مجید حیدری1376) انتظار(؛ محی الدین حائری شیرازی 15پورسید آقایی )نشریه شماره 

(؛ 1383(؛ قاسمی )1389کاظمی ) (؛ اخوان1391(؛ غالمعلی )1388(؛  نجارزادگان )a1388طیبی ) امیریخندان، 

 (؛1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1382) صدر(؛ 1371(؛ مطهری)1383کارگر )

منطبق بر 

رفتار 

 صالحان

حاکم و کارگزار 

 گستر عدل

طیبی  (؛ خندان، امیری1391(؛ طاهری )1387تبار )(؛ کریمی1392(، پورعزت و علی پور )1389حیدری نیک )

(b1388( ؛ عبدالهی)؛  1382)(؛ 1385) لک زایی(؛ 1383(؛ قاسمی )1389کاظمی ) (؛ اخوان1383) سوزنچی

 1384سه آینده روشن )از (؛ موس1388(؛ کارگر )1385هاى فرهنگى حوزه علمیه قم ) مرکز مطالعات و پژوهش

 (؛1393(؛ قوامی )1386شیرازی )(؛ آیت اهلل مکارم1395تا 

سختگیری بر 

کارگزاران و رحیم در 

 برابر مردم

(؛ فاضل 1391) اکبری مطلق(؛ 1391(؛ احسانى )1382انتظار(؛ صادقى ارزگانى ) 15پورسید آقایی )نشریه شماره 

(؛ موسسه آینده 1384(؛ آخوندى )1384(؛ رضوی )1388یروزآبادی )(؛ ف1384(؛ صادقی ارزگانی )1388قانع )

 (؛1395تا  1384روشن )از 

 روش دادگرانه سیره و

 اسفندیاری(؛ 1383(؛ بهروزی لک )1389پوررستمی ) (؛1389زاده وعمرانی ) قاسم پورسیدآقایی، فهمیده

هاى فرهنگى حوزه  طالعات و پژوهش(؛ مرکز م1383(؛ کارگر )1388(؛ فیروزآبادی )1394) حمدی(؛ م1388)

 (؛1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1388(؛ کارگر )1385علمیه قم )

 ایمان حکمرانان

 اکبری مطلقانتظار(؛  15(؛ پورسید آقایی )نشریه شماره 1388(؛ طالقانی )1386ذوالفقارزاده و گودرزی )

شفیعی  (؛1389) راعیو  حسن آبادی(؛ 1393؛ نوروزی)(1384(؛ صادقی ارزگانی )1388(؛ فاضل قانع )1391)

تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1384(؛ آخوندى )1382) صدر(؛ 1371(؛ مطهری)a1388و b)سروستانی

 (؛1393(؛ قوامی )1386(؛ اوسطى )1395

نقش الگویی حاکمان 

 برای جامعه

زاده وعمرانی  قاسم (؛ پورسیدآقایی، فهمیده98: 1391انتظار(؛ پورعزت ) 15پورسید آقایی )نشریه شماره 

شفیعی  (؛1391(؛ غالمعلی )1388(؛  نجارزادگان )a1388طیبی ) (؛ خندان، امیری1389پوررستمی ) (؛1389)

 (؛1393(؛ قوامی )1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1384(؛ رضوی )a1388و b)سروستانی

و  سجایای اخالقی

 فضائل انسانی

(؛ فیروزآبادی 1388(؛ طالقانی )1387(؛ کریمی تبار )1391انتظار(؛ طاهری ) 15آقایی )نشریه شماره پورسید 

(؛ صمدی 1381) نیک (؛ مجید حیدری1376) (؛ محی الدین حائری شیرازی313: 1394(؛ صمدی )1388)

(؛ a1388و b)شفیعی سروستانی (؛1385) لک زایی(؛ 1383(؛ کارگر )1392) علویو  عصاریان نژاد(؛ 1388)

 1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1388(؛ کارگر )1385هاى فرهنگى حوزه علمیه قم ) مرکز مطالعات و پژوهش

 (؛1393(؛ قوامی )1386(؛ اوسطى )1395تا 

عمل و رفتار مبتنی بر 

 قرآن و عترت

(؛ 1382گانى )(؛ صادقى ارز172: 1393(؛ قوامی )1386(؛ افضلی )1393پور و سعدآبادی )پورعزت، علی

(؛ موسسه 1384(؛ آخوندى )1384(؛ صادقی ارزگانی )1388(؛ فاضل قانع )1391) اکبری مطلق(؛ 1391احسانى )

 (؛1395تا  1384آینده روشن )از 

زیستی کارگزاران ساده

 عالیرتبه

: 1386زی )شیراانتظار(؛ مکارم 15(؛ پورسید آقایی )نشریه شماره 184: 1393(؛ قوامی )46: 1391پورعزت )

(؛ 1383(؛ قاسمی )1389کاظمی ) (؛ اخوان1381) نیک (؛ مجید حیدری1376) (؛ محی الدین حائری شیرازی83

 (؛1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1384رضوی )
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 : مفاهيم حكمرانی عصر آستانه ظهور استخراج شده از كتابها و مقاالت غربال شده4جدول ادامه 
 منابع ها شناسه مفاهيم

تعمیق 

معنویت، 

تعلیم و 

تربیت 

جامعه 

 منتظر

گسترش و تعمیق 

 فرهنگ مهدوی

توسط دولت 

 ساز زمینه

(؛ 1391) اکبری مطلق(؛ 1388) طالقانی فرزانه(؛ 1387) تبار مریم کریمیانتظار(؛  15پورسید آقایی )نشریه شماره 

(؛ مرکز مطالعات و 1389) راعیو  بادیحسن آ(؛ 1393(؛ نوروزی)1384(؛ صادقی ارزگانی )1388فاضل قانع )

 1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1384(؛ آخوندى )1388(؛ کارگر )1385هاى فرهنگى حوزه علمیه قم ) پژوهش

 (؛1394(؛ صمدی )1395تا 

پرورش نیروی 

 انسانی تراز ظهور

طیبی  ؛ خندان، امیری(1391(؛ احسانى )1382(؛ صادقى ارزگانى )1387(؛ کریمی تبار )1388فیروزآبادی )

(a1388( ؛  نجارزادگان)؛ 1388(؛ فیروزآبادی )1391(؛ غالمعلی )1388)(؛ موسسه آینده روشن 1385) لک زایی

 (؛1386(؛ اوسطى )1395تا  1384)از 

معرفت بخشی 

 مهدوی

ی لک (؛ بهروز1389پوررستمی ) (؛1389زاده وعمرانی ) قاسم (؛ پورسیدآقایی، فهمیده1387کریمی تبار )

عصاریان (؛ 1388(؛ صمدی )1392اکبری )(؛ علی1394(؛ مالیی )1394) حمدی(؛ م1388) اسفندیاری(؛ 1383)

(؛ موسسه آینده روشن )از 1384(؛ رضوی )1382) صدر(؛ 1371(؛ مطهری)1383(؛ کارگر )1392) علویو  نژاد

 (؛1386شیرازی )(؛ آیت اهلل مکارم1395تا  1384

سازی فکری و زمینه

 فرهنگی

طیبی  (؛ خندان، امیری1384(، رضوی )1382(، صدر )1388(؛ فیروزآبادی )81: 1386شیرازی ))آیت اهلل( مکارم

(b1388( ؛ عبدالهی)؛  1382)(؛ 1385هاى فرهنگى حوزه علمیه قم ) (؛ مرکز مطالعات و پژوهش1383) سوزنچی

 (؛1393(؛ قوامی )1394(؛ صمدی )1386)(؛ اوسطى 1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1388کارگر )

ارتقای آگاهی و بلوغ 

 عامه

هاى فرهنگى حوزه علمیه قم  (، مرکز مطالعات و پژوهش1381(، آیت هلل جوادی آملی )94 , 89: 1391پورعزت )

و  حسن آبادی(؛ 1393(؛ نوروزی)1391(؛ غالمعلی )1388(؛  نجارزادگان )a1388طیبی ) (؛ خندان، امیری1385)

 (؛1387) پورعزت(؛ 1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از a1388و b)شفیعی سروستانی (؛1389) راعی

تربیت و تعالی 

معنوی و اخالقی 

 جامعه

(؛ 1376) (، محی الدین حائری شیرازی88: 1393(؛ قوامی )282: 1394(؛ صمدی )162: 1394بیرانوند )کریمی

(؛ 1382) صدر(؛ 1371(؛ مطهری)1389) راعیو  حسن آبادی(؛ 1393(؛ نوروزی)1381) نیک مجید حیدری

 (؛1393(؛ قوامی )1386شیرازی )(؛ آیت اهلل مکارم1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1384رضوی )

آزادی 

فردی و 

استقالل 

 حاکمیتی

عزتمندی، استقالل 

سیاسی و نفی سلطه 

 بیگانگان

، محمد نوروزی، اصغر افتخاری(، 534: 1393(؛ قوامی )1387ر )(؛ کریمی تبا111: 1394بیرانوند )کریمی

(؛ موسسه آینده روشن )از 1392) علویو  عصاریان نژاد(؛ 1388(؛ صمدی )1389) محمدمهدی ذوالفقارزاده

 (؛1386(؛ اوسطى )1395تا  1384

حفظ و تامین آزادی 

ردم )آزادی عقیده، م

 ...(بیان، رفتار و

 فرزانه(؛ 1387) تبار مریم کریمی(؛ 1383) پورعزت(؛ 71 ,69 ,65: 1394بیرانوند )(؛ کریمی437: 1393قوامی )

 1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1384(؛ رضوی )1389) راعیو  حسن آبادی(؛ 1393(؛ نوروزی)1388) لقانیطا

 (؛1394(؛ صمدی )1395تا 

مبتنی بر 

انتظار فوق 

فعال 

 )جهادی(

جهاد در راه خدا و 

 تالش مجدانه

 (؛1389ه وعمرانی )زاد قاسم (؛ پورسیدآقایی، فهمیده1388(؛ فیروزآبادی )1386ذوالفقارزاده و گودرزی )

پور و (؛ پورعزت، علی1391(؛ غالمعلی )1388(؛  نجارزادگان )a1388طیبی ) (؛ خندان، امیری1389پوررستمی )

 (؛1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از a1388و b)شفیعی سروستانی (؛1392سعدآبادی)

انتظار سازنده به 

 معنای قیام و انقالب

 نیک (؛ مجید حیدری1376) (؛ محی الدین حائری شیرازی1383(، آصفی )62: 1373(؛ مطهری)1383قاسمی )

(؛ 1393(؛ نوروزی)1391) فیان؛ امیریصفروزنده؛ بهمنی؛ (؛ 1393) قی زاده؛ جاللین دهقانی؛ طباطبایی؛(؛ 1381)

تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1382) صدر(؛ 1371(؛ مطهری)1383(؛ کارگر )1389) راعیو  حسن آبادی

 (؛1395

معرفت، محبت و 

 و ولی اطاعت امام

(؛ فاضل 1391) اکبری مطلق(؛ 1391(؛ احسانى )1382انتظار(؛ صادقى ارزگانى ) 15پورسید آقایی )نشریه شماره 

و  عصاریان نژاد(؛ 1388(؛ صمدی )1383(؛ قاسمی )1389کاظمی ) (؛ اخوان1384(؛ صادقی ارزگانی )1388قانع )

 (؛1393(؛ قوامی )1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از a1388و b)یعی سروستانیشف (؛1392) علوی
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 : مفاهيم حكمرانی عصر آستانه ظهور استخراج شده از كتابها و مقاالت غربال شده4جدول ادامه 
 منابع ها شناسه مفاهيم

مبتنی بر انتظار 

فوق فعال 

 )جهادی(

اعتقاد راسخ به فرهنگ 

ی ساز مهدویت و زمینه

 برای ظهور

 (؛1389زاده وعمرانی ) قاسم (؛ پورسیدآقایی، فهمیده1383انتظار(؛ آصفی ) 15پورسید آقایی )نشریه شماره 

(؛ a1388و b)شفیعی سروستانی (؛1383(؛ کارگر )1383(؛ قاسمی )1389کاظمی ) (؛ اخوان1389پوررستمی )

 (؛1395 تا 1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1384(؛ آخوندى )1384رضوی )

 محور عدالت

 

ظلم ستیزی و سازش 

 ناپذیری

 (؛ محی الدین حائری شیرازی1391(، رجالی تهرانی )1388(؛ کارگر )1391(؛ طاهری )1387کریمی تبار )

(؛ 1391(؛ غالمعلی )1388(؛  نجارزادگان )a1388طیبی ) (؛ خندان، امیری1381) نیک (؛ مجید حیدری1376)

 (؛1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1392پور )(؛ پورعزت و علی1385) لک زایی(؛ 1383کارگر )

برپایی قسط و عدالت 

 در ابعاد مختلف

(؛ پورعزت 1391) پورعزت(؛ 113: 1391(؛ همایون )1383(، پورعزت )1387پور ) محمدمهدی حائری

پور (؛ پورعزت و علی1385) لک زایی(؛ 1394) حمدی(؛ م1388) اسفندیاری(؛ 1383(؛ بهروزی لک )1393)

 (؛1387) پورعزت(؛ 1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1392)

 خواهی عدالت

 حکمرانان

(؛ خندان، 1383) پورعزت(، 75: 1393(؛ قوامی )1388انتظار(؛ فیروزآبادی ) 15پورسید آقایی )نشریه شماره 

(؛ موسسه آینده a1388و b)ی سروستانیشفیع (؛1383) سوزنچی(؛  1382(؛ عبدالهی )b1388طیبی ) امیری

 (؛1386شیرازی )(؛ آیت اهلل مکارم1387) پورعزت(؛ 1395تا  1384روشن )از 

توسعه الزامات 

مساوات و توزیع 

عادالنه ثروت و پرهیز 

 از تبعیض

(؛ خندان، 1391(؛ رجالی تهرانی )481: 1393(؛ قوامی )311: 1394(؛ صمدی )54: 1391پورعزت )

(؛ آخوندى 1392پور )(؛ پورعزت و علی1391(؛ غالمعلی )1388(؛  نجارزادگان )a1388بی )طی امیری

 (؛1387) پورعزت(؛ 1386(؛ اوسطى )1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1384)

پیشه و عدالت عدالت

 گستر

؛ مجید (1376) (؛ محی الدین حائری شیرازی1383) پورعزت(، 1384(، آخوندی )268: 1394صمدی )

(؛ 1384(؛ صادقی ارزگانی )1388(؛ فاضل قانع )1391) اکبری مطلق(؛ 1393(؛ پورعزت )1381) نیک حیدری

 (؛1387) پورعزت(؛ 1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1392پور )پورعزت و علی

 رفاه اقتصادی

رفاه عمومی و تأمین 

نیازهای مردم و 

 کارگزاران

(؛ 387 , 99: 1393(؛ قوامی )122: 1394بیرانوند )(؛ کریمی49 , 43: 1391ت )(؛ پورعز319: 1394صمدی )

هاى فرهنگى حوزه علمیه قم  (؛ مرکز مطالعات و پژوهشa1388و b)شفیعی سروستانی(؛ 1391رجالی تهرانی )

 (؛1393(؛ قوامی )1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1388(؛ کارگر )1385)

و  تأمین کرامت انسانی

 عدالت اجتماعی

(؛ 1388) طالقانی فرزانه(؛ 1387) تبار مریم کریمی(؛ 152: 1394بیرانوند )(؛ کریمی127 , 93: 1393قوامی )

(؛ 1385) لک زایی(؛ 1383(؛ کارگر )1384(؛ صادقی ارزگانی )1388(؛ فاضل قانع )1391) اکبری مطلق

 (؛1393(؛ قوامی )1387) رعزتپو(؛ 1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1384رضوی )

سالمت 

 اقتصادی

مبارزه بی امان با 

مفاسد اقتصادی و 

 فسادستیز بودن

(؛ رجالی 1391(؛ طاهری )1387(؛ کریمی تبار )513: 1393(؛ قوامی )1388(؛ فیروزآبادی )1386نیا )الهامی

(؛ 1388(؛ فیروزآبادی )1383) سوزنچی(؛  1382(؛ عبدالهی )b1388طیبی ) (؛ خندان، امیری1391تهرانی )

 (؛1393(؛ قوامی )1395تا  1384(؛ موسسه آینده روشن )از 1382) صدر(؛ 1371(؛ مطهری)1383کارگر )

 
ساز ظهور  تواند در الگوی تصویرپردازی از حکمرانی زمینهگانه میدر واقع این مفاهیم نه

 توصیف خواهد شد.  (، جایابی شود و قرار گیرد که در ادامه هر یك از آنها 1 )جدول
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 : مفاهيم محوری در الگوی حكمرانی2 جدول

ساحتهای 

 حکمرانی

 ابعاد حکمرانی

 اقتصادی فرهنگی سیاسی

 محتوا

 سازها()جهت
 گرا و توحیدیحق

تعمیق معنویت، تعلیم 

 و تربیت جامعه منتظر
 محورعدالت

 ساختار

 سازها()هویت

بخش و امنیت

 مردمی

آزادی فردی و 

 حاکمیتی استقالل
 رفاه اقتصادی

 رفتار

 سازها()عینیت

منطبق بر رفتار 

 صالحان

مبتنی بر انتظار فوق 

 فعال )جهادی(
 سالمت اقتصادی

 

 ساز ظهورترسيم تصویر حكمرانی زمينه

اگرچه بسیاری از مفاهیم محوری در الگوی مفهومی یاد شده به دوران پس از ظهور حضرت 

که در بخشهای پیشین بیان شد از جمله مهمترین ارکان گونه  گردد، همانحجت)عج( برمی

ساز ظهور این است که در راستای ظهور حضرت حجت)عج( باشد و به عبارت تصویرپردازی زمینه

ساز نیز باید در همان راستا حرکت کند و افق خود را تحقق این مفاهیم در دیگر، حکمرانی زمینه

ای ساز ظهور باید شمهگونه بیان کرد که نظام حکمرانی زمینهتوان ایننظر بگیرد؛ به عبارت بهتر می

از حکمرانی دوران پس از ظهور را در دل خود داشته باشد. بر همین اساس الزم است تا با استفاده 

 ساز ظهور بخوبی تصویر شود. از آیات و روایات مهدویت، تصویر حکمرانی زمینه

 گرایی و توحيدی بودن حكمرانیـ حق 6

 سایه حکمرانی شئون همه در اصل این محتواى و  است توحید اسالم،  حقیقت و  روح لُبّ

بینی توحیدی، حکمرانی از آن خداست و حاکمیت مطلق خدا در زمان ظهور افکند. در جهان مى

ای از حکمرانی توحیدی پس از ظهور را ساز نیز باید شمهتحقق خواهد یافت؛ لذا حکمرانی زمینه

ه داشته باشد. توحید فقط اعتقاد به خدا نیست؛ توحید، اعتقاد به خدا و کفر به طاغوت؛ در خود نهفت

عبودیت خدا و عدم عبودیت غیر خدا است. توحید یعنی حاکمیت ارزشهای الهی بر جامعه و نفی 

حکومتهای طاغوتی، استبدادی، فاسد و طغیانگر بر ارزشهای انسانی و اصیل. صدرالدین حموى 

شود  کند مگر اینکه از بند کفش او اسرارى از توحید شنیده مى د: مهدى)،( ظهور نمىکنبیان می

که مهدی قیام کند، زمینی باقی هنگامی"(. در روایات دیگری آمده است 192: 1993)طاهرزاده، 
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"ماند، مگر اینکه گلبانگ توحید در آن بلند گرددنمی
. در بخشی از دعای ندبه آمده است: (9)

نام  . در حقیقت، توحید با شاخصی به"وجود او، حق را پایدار و باطل را محو بگردان خدایا به"

حق آن است "شود؛ که یاسین بدان اشاره میشود چنانکه در زیارت آلامام عصر)عج( سنجیده می

 . "که شما به آن راضى هستید و باطل آن است که شما از آن ناراضى باشید

روایت تجلی و بروز تمام و کمال حق در عصر ظلمت و تیرگی در واقع معنای واقعی ظهور، 

است؛ چراکه مطابق روایات در آستانۀ ظهور کشتار و ناامنی، فساد و تباهی و در یك کالم ظلمت 

شود و تنها نقطۀ سفیدی که در بستر سیاه وجود دارد،  و تاریکی ناشی از وجود باطل فراگیر می

ظهور است که بتدریج با ظهور امام عصر)عج( فضای موجود ساز همان جامعه و حکمرانی زمینه

گیرد و ظلمت و تاریکی رخت شود و همه جا را سفیدی و نورانیت حق فرا می برعکس می

بندد؛ لذا ظهور به یك معنا ظهور و بروز حق توسط امام عصر)عج( است؛ به بیان دیگر کالن  برمی

ت حق و توحید است. در این شیوه قرائت از روند تاریخ در حال حرکت به سمت نور و نورانی

ساز معنابخشی یابد و حکمرانی زمینهسازی برای تجلی و ظهور حق، مفهوم میتاریخ است که زمینه

ساز، باید دهنده به حکومت زمینهگونه برداشت کرد که محتوای جهتتوان اینشود؛ بنابراین میمی

ین حکمرانی نهادینه شود؛ به عبارت بهتر از آنجا که گرایی در ابا نگاه توحیدی باشد و روح حق

گونه گفت که این توان اینکلمه توحید، خود در برگیرنده همه مفاهیم آرمانی و اسالمی است می

گرایی حکومت(، مهمترین و اصلیترین بخش تصویر مطلوب حکمرانی ویژگی )توحیدی و حق

 ساز است.زمینه

 بخش و قانونگراـ امنيت 5

سوره  55ت بستری برای تکامل مادی و معنوی جامعه انسانی و رشد اقتصادی است. در آیه امنی

و ترسشان "فرماید دهد، مینور، پس از اینکه خدواند به صالحان وعده حکمرانیِ جهان آینده را می

د پرستند و چیزی را شریك من نخواهن چنانکه تنها مرا می آن ؛کند را به امنیت و آرامش مبدّل می

ساز، بسیار مهمتر از خطرهای فیزیکی و در حکمرانی زمینه  . لکن مفهوم و مصداق امنیت"ساخت

ساز، تالش برای فراگیری نور حکمرانی جسمانى است؛ به عبارتی تصویر امنیت در حکمرانی زمینه

، اهلل است؛ حصار مستحکم و دژ ایمنی که جهان را از مخاطرات والیت شیطانى و کفر و استکبار

کند و این است تصویر آن دارد و دولت امن را، که همان کلمه توحید است، حاکم مى مصون مى

 که حتماً باید جهان به آن برسد.  امنیت
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 ـ منطبق بر رفتار صالحان )دارای سالمت اخالقی( 9

آید، ترسیم شمار می ساز بهکننده معمای تصویر حکمرانی زمینهاز جمله موارد مهمی که تکمیل

کننده سالمت اخالقی آنان است و رفتار سیاسی حکمرانان است. رفتار مطلوبی که تضمین

کننده رابطۀ حکمرانان با خداوند از یك سو و مردم از سوی دیگر است. رفتاری که باید بر  تبیین

ای است عمیق با بار معنای بسیار واژه "صالح"عمل صالح مبتنی باشد و منطبق بر رفتار صالحان. 

 هتوان رفتار کارگزاران را مبتنی بر عمل صالحین سنجید. باد. اگر این واژه واکاوی شود، میزی

مندی از دولت حق استناد آیات و روایات عمل صالح، عملی است که به کار ظهور بیاید و به بهره

مفهوم توان به و همنشینی با قائم)عج( منجر گردد. با این تعریف از مفهوم صالح و عمل صالح، می

توان چنین گفت که صالحان، افرادی هستند شایسته و مناسب آخرت )آینده( برد و میصالحان پی

و از جمله شایسته ظهور. صالحانی که بنابر روایتهای قرآنی و روایی برپایی حکومت حق اهل 

بیت)،( حاصل تالش و کوشش آنهاست که با مجاهدت خود به شایستگی زندگی در آن 

(. بنابراین در یك تعبیر 299: 1999رسد )پورعزت، یابند و به همانها ارث می یحکومت دست م

دانست که در آخرالزمان، مدیران صالحی از جانب  "برپاکنندگان ظهور"توان ایشان را زیبا، می

سوره انبیا از آن  115(. در آیه 1999پروردگار روی زمین خواهند بود )گودرزی و ذوالفقارزاده، 

فرماید: در زبور نوشته شده، بعد از اینکه ذکر و توجه به حقیقت محقق شد، زمین  د و مىده خبر مى

، الهیشود؛ افرادی با ایمان که در راه رسیدن به اهداف و آرمانهای بلند  از بندگان صالح پر مى

 ؛ افرادی که در اطاعت از ولی(4)های آهن مستحکم استشان استوار و قلوبشان همچون تکهاراده

توان رفتار (. بر این مبنا و در یك کالم می919: 52و فرمانبردارند )مجلسی، ج  خود بسیار مطیع

 آنان را بر رفتار صالحان منطبق دانست. 

 انتظار فوق فعال و اميدبخشـ  4

ای است که در  و انتظار گلواژه ،کلید واژه اصلی حرکت بشر به سوی صالح و کمال ،امید

انتظار  آید. می شمار ای بهتر به دهنده آینده امید دارد و شکل ژرفی با مفهوم یقت پیوند عمیق وحق

عنصر است: عنصر نفی و دو حکومت حق و عدالت مهدوی و قیام مصلح جهانی در واقع مرکب از 

 استعنصر اثبات. عنصر نفی همان بیگانگی با وضع موجود و عنصر اثبات خواهان وضع بهتر 

این انتظار به تعبیر شریعتی، اعتراض به وضع موجود است )شریعتی، (. 91: 1999)مکارم شیرازی، 

(؛ اعتراضی پویا برای تغییر وضع موجود و حرکت به سوی وضع مطلوب؛ انتظاری که 1959
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: 1931 ( و زندگى با وضع مطلوب است )طاهرزاده،1999سرچشمه حرکت و تالش است )آصفی، 

(. این قرائت 1931و فعال و حتی فوق فعال است )پورعزت، (؛ لذا انتظار شیعه، انتظاری پویا 21

کند. جهاد به معنای عام آن، یعنی با مفهوم عمیق جهاد ارتباط تنگاتنگی پیدا میفعال از انتظار 

های دشمن صورت در مقابل فعالیت و مبتنی بر علم و درایتباشد با نیت الهی  تالش و کوششی که

تواند خود را نشان د در همۀ شئون سیاسی، فرهنگی و اقتصادی میگیرد. بر اساس این تعریف، جها

 دهد و تنها به عرصه رزمی و نظامی محدود نخواهد بود.  

انتظار سازنده و نگهدارنده است،  ،انتظار فرج و آرزو و امید و دلبستن به آیندهدر حقیقت، 

به همین دلیل است که  و (59: 1992بخش است )مطهری،  آفرین و تحرك تعهدآور است، پیروزی

توان آن را محقق ساخت. این فرهنگِ فرازمانی و فرامکانی، باید جز با جهاد و مجاهدت نمی

شمار  ساز نهادینه شود؛ چرا که انتظار فرج به خودى خود فرج بههمواره در روح حکمرانیِ زمینه

 آید و برکات فرج را به همراه دارد. مى

 (5)الْف ر ج  مِن   جِأ ل یْسَ انْتِظ ارُ الْف ر 

ای خواهد بود که ساز در فرهنگ انتظارى که ترسیم کرده است، حکمرانیلذا حکمرانی زمینه

گذرد به این دلیل که حجاب حقیقت است، راضى نیست و شرایطى را  نسبت به آنچه بر جهان مى

 کند. شناسد که محل و مجالى حقیقت است و در راستای دولت کریمۀ مهدوی حرکت می مى

 تعميق معنویت، تعليم و تربيت جامعه منتظرـ  2

رود، رشد و پیشرفت علمی شمار می ساز، شرط الزم بهآنچه برای قدرت گرفتن حکمرانی زمینه

شرح ) "العلم سلطان"فرمایند: بی دلیل نیست که علی)،( می .همراه با تعمیق معنویت است

(. از جمله مهمترین و بارزترین ویژگیهای 21/12/1934، ایبه نقل از خامنه 913: 21البالغه، ج  نهج

حکمرانی مهدوی، رشد علمی و تعالی معنوی جامعه است. آیات و روایات متعددی در این زمینه 

شود و به  دهد، پس از ظهور حضرت حجت)عج(، علم و حکمت فراگیر میوجود دارد که نشان می

ره در طول تاریخ، زمینه الزم را برای فراگیری علم مدار همواهای حقاوج خود خواهد رسید. حکمت

چنین در آیات فراوانی از قرآن، انسان به تفکر، تعقل و یادگیری توصیه  اند. همو دانش فراهم کرده

شود تا جایی که  در زمان مهدی)عج( حکمت و دانش ارزانی می"شده است. در روایات آمده است 

 (. 293)نعمانی:  "کنندت پیامبر)ص( حکم میزنان در خانه خود به کتاب خدا و سن
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 محور ـ عدالت 1

 (1) . السَّالمُ عَلی بَقِیَّۀِاهللِ فی بِالدِهِ..السَّالمُ عَل ی الْقائِمِ الْمُنْت ظ ر وَ الْعَدْلِ الْمُشْت هَر

 هد بود.سالم بر بقیۀاهلل در هرجایى که آنجا شهر خدا خوا مورد نظر...  سالم بر قائم منتظر و عدل

شود؛ اما اوالً شکی در این نیست که عدالت مطلق و تام در زمان حکمرانی مهدوی محقق می

و   اى از عدالت و معنویت نهایى نباشیم و امروز بهره  شود همین امروز به دنبال آن عدالت آیا مى

ۀ مناسبات معنویت داشته باشیم؟ ثانیاً سامانه طبیعی عالم به سمت تعادل و عدالت است و آیند

در همه ابعاد انسانى آن در حال تغییر است؛ به همین دلیل حکمرانی   جهانى به سوى عدالت

ای ندارد جز اینکه ساز اگر بخواهد مستدام بماند و خود را به دولت مهدوی متصل کند، چاره زمینه

اگرچه عدالت به دنبال عدالت واقعی برود و آن را در جامعه، جاری و ساری سازد. از سوی دیگر 

توان در فضای مهدوی در همه شئون زندگی خود را نشان خواهد داد، نمود و عینیت آن را می

اقتصادی حاکمیت، کامالً مشهود دانست. در حقیقت بروز عدالت در حوزه معیشت مردم، به عینیت 

مام اای که گونهخواهد رسید و مردم عدالت حاکمیت را از این طریق احساس خواهند کرد به

هایشان به آنها   به خدا سوگند! عدالت او در داخل خانه"اند: در این زمینه فرموده صادق)،(

در حقیقت،  .(239)نعمانی:  کند  هایشان نفوذ مى  گونه که سرما و گرما به داخل خانه همان ؛رسد  مى

و به نظر ساز باید عدالت را در همه جا و برای همه کس جاری و ساری کند حکمرانی زمینه

ترین نماد عدالت در حوزۀ اقتصادی است. عدالت اقتصادی، که از جملۀ رسد که اصلی می

رود به معنای توزیع عادالنه امکانات مادی، رفاهی، شمار می های حاکمیت بهمهمترین کارویژه

حمد امام مبهداشتی، عمرانی، معیشتی و خدماتی جامعه و تالش برای از بین بردن فقر مالی است. 

اموال را به صورت  ،اهلل تعالی فرجه قیام کند که قائم اهل بیت عجل فرمایند: هنگامی می (،)باقر

توان (؛ لذا می951، ح 52)مجلسی، ج  سازد ند و عدالت را بین مردم برقرار میک مساوی تقسیم می

ست به دست گفت که روایت فرازمانی و فرامکانی عدالت، روایتی است که باید در میان نسلها د

ساز نمایش دهد و آن عبارت است از تحقق شود و تصویر مطلوب خود را در زمان حکمرانی زمینه

اقتصادى یکى از شئون آن است و نشأت گرفته از نهادینه شدنِ   روابط عالى معنوى که عدالت

 ساز شدن شهر عدل مهدوی است. جهتگیری زمینه

 ـ آزادی فردی و استقالل حاكميتی 7

که به ایمان مجبورشان [گر بر آنها نیستی ای. تو سلطهتذکر ده که تو فقط تذکر دهندهپس "
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 ."(22 /)غاشیه ]کنی

انسان موجودی است مختار و آزاد و حاکمیت حق ندارد آزادی جامعه را )در سطح فردی و 

رشد و تعالی  در سطح ملی( سلب، و باید فضا را برای انتخابهای آزادانه فراهم کند تا از این طریق،

شکوفا شود و شرایط برای تحقق جامعه منتظر ایجاد گردد. آزادی به معنای نبودن مانع، نبودن جبر، 

در فضای بسته و محیط (. 943: 1934نبودن هیچ قیدی در سر راه برای رسیدن به کمال )مطهری، 

دادها و فضایل ها و استع زمینه بروز خالقیت آور و استبدادی و ضد اخالقی، متحجر و خفقان

با طو، و رغبت آنها را بپذیرد و به آنها  دبشر بای. اخالقی و رفتارهای مبتنی بر اخالق وجود ندارد

گیرد و اساسا  تحقق اخالق و فضایل اخالقی نیز بسختی صورت می در فضای غیر آزاد، ند.کعمل 

فهوم جدیدی به نام از سوی دیگر، اگر آزادی را در سطح ملت معنا کنیم، م نماید.ممتنع می

ساز است و این های حکمرانی زمینهشود که یکی از مهمترین کارویژهاستقالل تعریف می

ملت را به منظور ایجاد آزادیهای فردی و  استقالل و، عزت حریت باید حال همه درحکمرانی 

آل محمد)عج(  قائم"فرمایند: پیمودن مسیر تعالی جامعه، حفظ کند. امام صادق)،( در این زمینه می

کند که تابعیت هیچ کشوری را ندارد و به هماهنگی و همراهی و مالحظه با هیچ در حالی قیام می

گونه گفت توان این(. در حقیقت می191)نعمانی:  "فرد یا سازمان یا دولت و کشوری مجبور نیست

دی وابسته باشد، اوالً توحی ساز دارای استقالل نباشد و به حکمرانیهای غیرکه اگر حکمرانی زمینه

ظرفیت ایجاد جامعه منتظر را نخواهد داشت. ثانیاً امکان ندارد که در زمان ظهور بتواند حکمرانی 

 حکمرانی جهانی امام مهدی)عج( را فراهم سازد.     جهانی مهدوی را بپذیرد و زمینه

 ـ رفاه اقتصادی 8

گری نیست؛ لذا مهمترین کارویژۀ یزدگی و اشرافبدیهی است مقصود از رفاه اقتصادی، رفاه

ساز ظهور، که برای مردم به صورت ملموس و قابل درك است، ارتقای سطح  عینی حکمرانی زمینه

امت من در عصر او چنان "معیشت مردم و افزایش سطح رفاه جامعه است. در روایات آمده است 

تقی هندی به نقل از کارگر، )عالءالدین م "ای دارند که در هیچ زمانی چنین نبوده استزندگی

شوید و بار آسوده می ]در راه دستیابی به امور زندگی[از رنج و طلب و سختی "(. 994: 1999

نیازی را در خدواند بی"( و 211: 1915)کلینی،  "نهیدهایتان بر زمین میشانه سنگین زندگی را از

( و دنیا و اهل آن در 995: 1999، به نقل از کارگر 1414)مجلسی،  "دهدن امت قرار میدلهای ای

(. در واقع 1999به نقل از رضوانی،  235: 9بخش خواهد بود )کشف الغمه، ج دولت مهدوی لذت
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ساز وظیفه دارد تا نسبت به تأمین معیشت و آسایش جامعه، مسئولیت خود را به حکمرانی زمینه

 دارای از فقر و گرسنگی، رفاه و مبرای برخوردار از عزت و استغنا، دارای ای انجام برساند تا جامعه

اقتصادى براى افراد   که شرایط تعالى معنوى در کنار رفاه جانبه ایجاد شود؛ چرا همه پیشرفتهای

 فراهم خواهد شد. 

 ـ سالمت اقتصادی و فسادستيزی 3

 النفس بودن آنان درساز در عرصه اقتصادی، سلیماز جمله ویژگیهای رفتاری حکمرانان زمینه

مهدی)عج( بر مساکین رحیم، و بر مدیران کشور سختگیر "عرصه اقتصادی است؛ چرا که 

"است
ساز باید بدانند که همه مردم جامعه مانند فرزندان یك پدر هستند و هیچ . حاکمیت زمینه(9)

و  رودمیچون قائم ما قیام کند، هدایای اختصاصی از بین خواری نخواهد داشت. کس حق ویژه

گیرند )مجلسی، در قضاوتها رشوه نمی (9).ی به این عنوان به کسی داده نخواهد شدهرگز چیز

ساز ایجاد شرایطی است براى (. در واقع وظیفۀ اصلی حکمرانی زمینه191 ، ح912: 52 ق، ج 1912

 .نبودن در مقابل فساد )ظلم( حکمران اعتنا  و بى  ایفای نقش حاکمیتِ عدالت

 

 و پيشنهادها گيرینتيجه
در نظر گرفته شود، این موضو، مسجل ایستاتیك اگر حرکت کلی و کالن تاریخ در نگاهی 

خواهد شد که کشتی بشریت، پس از گذر از اقیانوس طوفانی تاریخ، زمان را طی کرده و به سمت 

پیماید. در این میان فانوس حق و توحید، نور خود را برای هدایت این ای روشن مسیر را می آینده

های اسالمی بویژه شیعی،  دهد. از دید آموزهکند و مقصد را نشان می زده روشن میوفانکشتی ط

دهد. نکتۀ مقصد نهایی همان آرمانشهر مهدوی است که حیات طیبه را به جامعۀ بشریت هدیه می

سازی است و در این میان مهمترین عامل اساسی این است که تحقق این آرمانشهر، نیازمند زمینه

ساز ظهور ساز، وجود حکمرانی است. به همین دلیل تصویر مختصات و ابعاد حکمرانی زمینهزمینه

سو و از سوی دیگر مفاهمۀ مورد نیاز های الزم را برای ایجاد شوق و انگیزه از یكتواند زمینهمی

 بشر را برای تسریع در حرکت خود به سمت همان مقصد فراهم سازد. 

بیات تصویر و تصویرپردازی و رابطه آن با ساخت آینده مطلوب در این مقاله ضمن بررسی اد

سلولی است و هر سلول ساز ظهور(، الگویی ارائه شده که شامل یك ماتریس نه )حکمرانی زمینه
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کند که از جمله نوآوریهای این میساز ظهور را ترسیم ای از پازل تصویر حکمرانی زمینهآن، تکه

ساز واقع این ماتریس تصویر جامع، یکپارچه و همگرای حکمرانی زمینهآید. در تحقیق به شمار می

ظهور را مبتنی بر آیات و روایات ارائه نموده است که در صورت تحقق این تصویر، حکمرانی 

ها را فقط در  بینى را که واقعیت های واقعیتساز ظهور شکل خواهد گرفت. این روایات، چشمزمینه

هاى وضع موجود باالتر برده و  سرش را از واقعیت  نگرد، بلکه کمى حد حرکات وضع موجود نمى

کند زمینه تأثیر آن حضرت را در نظام  به تصویر زیبای عالم هستى نیز نظر انداخته است و تالش مى

سازد و لذا الزم است مهمترین راهبردهای ذیل به منظور بشرى هر چه بیشتر فراهم کند روشن می

 ساز ظهور مورد توجه قرار گیرد:کمرانی زمینهتحقق تصویر مطلوب ح

حُسن ظن نگاه توحیدی و بر اساس توکل و  بر ریزی شخصیت مدیران و حکمرانان مبتنیپیـ 

 های خداوند و استقامت در صراط مستقیم الهی به وعده

فعال در میان حکمرانان موجود با تأکید بر گفتمان  گسترش و تعمیق فرهنگ انتظار فوقـ 

 خدمت

فعال از طریق اصالح و بازتعریف اندیشه و معرفتِ  گسترش و تعمیق فرهنگ انتظار فوقـ 

 مدیران و حکمرانان آینده

 تدوین نظریه پایۀ عدالت به منظور اسقرار عدالت فراگیرـ 

 ساز ظهورتدوین راهبردهای اخالقی و معنوی به منظور تربیت مدیران صالحِ زمینهـ 

تواند به عنوان نقشه جامع از که راهنمای حکمرانان خواهد بود، میاین تصویر عالوه بر این

 سازی برای ظهور هم مورد استفاده قرار بگیرد. حرکت موجود به سمت زمینه
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 . 76تا  61: 4ش  شانزدهم: س ملی. مطالعات فصلنامۀ .اجتماعی هویت ساخت مثابه

 انتشارات راه رشد. : تهران. فرهنگ فارسی عميد(. 1389عمید، حسن )

 . تهران: انتشارات سخن. بالغت تصویر(. 1385رودمعجنی، محمود )  فتوحی

انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  :تهران .رفتار سازمانی )رفتار فردی((. 1387پور، آرین ) قلی

 )سمت(. 

نشر مرکز تخصصی قم:  چ دوم.. آینده جهان )دولت و سياست در اندیشه مهدویت((. 1387کارگر، رحیم )

 مهدویت. 

 : چ چهارم. ج هشتم. تهران: دارالکتاب اسالمیه. كافی(. 1365جعفر محمدابن یعقوب )کلینی، ابی 

 .تصویرپردازی از مدیران آینده: به سوی الگوی قرآنی(. 1387) محمد مهدی ذوالفقارزاده، غالمرضا؛ گودرزی،

 .73تا  41: 1، شماره 2دوره  .اندیشه مدیریت راهبردی

 مؤسسه الرساله. :. بیروت14. ج كنزالعمال. (1415علی ) هندی، عالءالدین متقی

 .دارالکتب اسالمیۀ . تهران:تحقیق و تعلیق سید جواد علوی .حاراالنواربق(.  1362باقر ) محمد لسی،مج

 انتشارات صدرا.تهران: . قيام و انقالب امام مهدی)عج( از دیدگاه فلسفه تاریخ(. 1382مطهری، مرتضی )
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 انتشارات صدرا. : تهران. كاملانسان (. 1394مطهری، مرتضی )

 انتشارات نسل جوان. :. چ هفتم. قمحكومت جهانی مهدی)عج((. 1388شیرازی، ناصر ) مکارم

 . تبریز: کتابفروشی صابری.الغيبهق(.  1383ابراهیم ) نعمانی، ابوعبداهلل محمدبن

: 34س نهم. ش  رق موعود.نشریه مش ملک عظیم؛ مهدویت و تمدن در قرآن کریم.(. 1394همایون، محمدهادی )

 .21تا  5
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